
DAREDAÇÃO

Dificilmente arte urbana é a
primeira coisa que vemàmen-
tede alguémquandopensa em
Paris. Mas a Cidade-Luz, as-
sim como Berlim, São Paulo,
Londres e Nova Iorque, está
entre as dez cidades mais im-
portantes domundo quando o
assunto são as manifestações
artísticas das ruas. Paris ainda
tem o charme de ter todo esse
mundoundergroundcombina-
do a atrações clássicas, como a
Ópera Garnier, o Museu do
Louvre, o Arco do Triunfo e a
CatedraldeNotreDame.
A equipe do Conexão Paris,

inspirada por todo o potencial
da arte urbana parisiense, em
parceria de Fernanda Hinke,
uma publicitária brasileira es-
pecialistaemstreetarteradica-
da na capital francesa, criou o
TourdeArteUrbanaporParis,
desenhadoexclusivamentepa-
raosturistasbrasileiros.
Opasseio se passa quase que

totalmente no bairro de Belle-
ville, pouco conhecido dos tu-
ristas, onde moram artistas,
músicos, e pessoas de diversos
lugares domundo, além de ser
a região onde viveu a cantora
EdithPiaf.Obairrorevelauma
série de painéis urbanos cedi-
dos pela prefeitura de Paris,
além de abrigar estúdios e
squats (espaços de artistas in-
dependentes).
O passeio é realmente uma

formadeveracidadeporoutro
ângulo. Durante o tour, que
tem aproximadamente duas
horas, Fernanda conta sobre a
história da arte urbana pari-
siense,mostrade30a40obras
demais de dez artistas de todo
mundo, comaproximadamen-
tedeztécnicasdiferentes.
Além disso, é possível visitar

um squat – em um deles até
Iggy Pop já fez show com sua
banda – e conhecer o estúdio
deumartista francês.Parapro-
cessar toda essa informação, é
possível subir até o observató-
riodoParquedeBelleville e ter
uma deslumbrante vista do
skyline de Paris que, é claro,
incluiaTorreEiffel.
Os interessados em fazer

esse tour alternativo devem
entrar em contato com a Fer-
nanda Hinke pelo email fer
nanda . und e r g r oundpa
ris1@gmail.com. O valor do
tour éde€39,90.

MEIA-NOITEEMPARIS,DEBIKE

Outra opção de tour inusitada
na Cidade-Luz é Paris à noite,
só para você, em cima de uma

bicicleta. Essa é promessa do
tour desenhado pelo Conexão
Paris, também em parceria
comFernandaHinke.
OpasseioMeia-Noite emPa-

risdeBike surgiudeumaexpe-
riênciadaprópria guia.Aovol-
tardeumafestaemsuabicicle-
ta (uma de suas paixões), ela
enxergou Paris de um jeito no-
vo. Já havia passado da meia-
noite, as ruas estavam vazias,
não havia trânsito, nem lojas
abertas ou burburinhos e a Ci-
dade-Luzbrilhavaaindamais.
Aolongode trêshoras,opas-

seiopassapormaisde15monu-
mentos na cidade. É possível
ter uma nova perspectiva de
pontos turísticos como a Cate-
dral de Notre Dame, Pont des
Arts,Museud’Orsay,PontAle-
xandre III, Arco do Triunfo,
entreoutros.
O tour começa às 22 horas,

maséàmeia-noite, emfrenteà
TorreEiffel,queopasseioatin-
ge o seu ponto alto. Para che-
gar ao cartão-postal da cidade,
Fernanda indica outro cami-
nho, nãomuito comum, a par-
tir do que ela chama de “os
jardins secretos”.Quando o re-
lógiobatezerohora, as luzesda
Torre piscam por cinco minu-
tos e, em comemoração, um
champanheéestourado.
Outro ponto alto do passeio

é a parada na Place de la Con-
corde, de onde é possível ver o
famoso obelisco da praça em
total simetria com o Arco do
TriunfoeMuseudoLouvre.
Os ingressos para o Meia-

Noite em Paris de Bike custam
R$50,00 (pré-pagamentopa-
ra reserva da vaga), mais € 50,
pela bike e equipamentos de
segurança, a serem pagos no
dia do passeio. Os grupos são
de até dez pessoas. Para adqui-
rir seu ingresso, acesseositedo
Conexão Paris: http://bit.
ly/1bumi0o

ConexãoParis
Trata-sedeumaplataformatransmídia comaudiênciaaltamente
engajadaquecobre tudooquehádemais interessante sobre
aCidade-Luz, compostaporblog, Facebook, Instagram,e-commerce
eumaeditoracomtrês livrospublicados–dois guiasdeParis eum
livrodecrônicas.Aplataformatambémreúneumacomunidade
engajada,que compartilhaomesmocarinhoporParisqueasautoras,
LinaHauteville,moradoradacapital francesahá30anos, eMariana
Berutto, filhadeLinaequeviveentreBeloHorizonte (MG)eParis.
Asduassãoasverdadeirasexpertsque testamegarimpam
novidadese segredosparaquemdesejaviveroverdadeiro estilo
devidaparisiense. Paramais informaçõesacesseo
sitewww.conexaoparis.com.br

QuetalumrolezinhodiferenteporParis?
Street art dá cor às paredes da capital francesa e tour de bike noturno evidencia todas as belezas da famosa Cidade-Luz. Experimente!

FernandaHinke
Elaébrasileira, paulista
deBauru,no Interior.
FormadaemPublicidade
commaisdedezanosde
experiênciaem
fotografiaemoda,
Fernanda jámorouem
Toronto,noCanadá,
emumanosabático,
onderedescobriu suas
verdadeiraspaixões:
arteurbanaeabike.
Hoje,moraemParis,
ondeconsegue
colocarempráticao
quea faz feliz

40
obras
demaisdedezartistasde todo
mundosãovistasno tourdearte

22
horas
começao tournoturnodebike.
Pontoaltoaconteceàmeia-noite

Saibamais
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-1- e -2- No tour de bicicleta, quando a cidade está praticamente vazia, pode-se curtir uma Paris ainda mais bela. Detalhe: à meia-noite, as
luzes da Torre Eiffel piscam -3- e -4- A street art pede passagem nas ruas e paredes da capital francesa, dando um tom undergound ao lugar
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Fique ligado
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